
 

 

                                               

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ    

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΠΟΤ ΕΚΔΗΛΩΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

«ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΕΠΑ 2014-2020 (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΤ MIS 5183959) 

 

 
Η Επιτροπι Πρακτικισ Άςκθςθσ του Σμιματοσ Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 
αποτελοφμενθ από τουσ: 

1 Κωνςταντίνο Νικολαντωνάκθ 

2 Ιωάννθ Θωίδθ 

3 Άννα Καρολίνα Ρετάλθ 

 

ςυνεδρίαςε ςιμερα 16/1/2023 για να αξιολογιςει και να κατατάξει τισ υποψθφιότθτεσ των 
Ζντεκα (11) φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν, που εκδιλωςαν ενδιαφζρον για τθν πραγματοποίθςθ 
Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ» που ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και το ελλθνικό δθμόςιο μζςω του 
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά 
Βίου Μάκθςθ», ΕΠΑ 2014-2020 κατά το χρονικό διάςτθμα Μαρτίου – Οκτωβρίου 2023, 
βάςει τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ που αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα 
Πρακτικισ Άςκθςθσ  (https://internship.uowm.gr/).  

 

Σα κριτιρια που ζχουν οριςτεί από το Σμιμα για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων Πρακτικισ 
Άςκθςθσ είναι τα εξισ: 

 

Σφποσ υπολογιςμοφ μορίων: m × 0.3 + P1 × 10 × 0.4 + P2 × 10 × 0.3 

 

Κάκε φοιτθτισ/τρια που κατακζτει εμπρόκεςμα τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του/τθσ ςτο 
Πρόγραμμα ΠΑ κα βακμολογείται ςφμφωνα με τον παρακάτω τφπο:  

 

 

https://internship.uowm.gr/


 

Οι κζςεισ ΠΑ κα κατανζμονται ςφμφωνα τον παρακάτω αλγόρικμο: m × 0.3 + P1 × 10 × 0.4 
+ P2 × 10 × 0.3 όπου: 

o m ο τρζχων μζςοσ όροσ βακμολογίασ  
o P1 το πθλίκο των ECTS των μακθμάτων ςτα οποία ο/θ φοιτθτισ/τρια ζχει εξεταςτεί 

επιτυχϊσ προσ τα ECTS των μακθμάτων ςτα οποία κα ζπρεπε να είχε εξεταςτεί 
επιτυχϊσ αν είχε απολφτωσ ομαλι φοίτθςθ, βάςει εξαμινου ςπουδϊν ςτο οποίο 
βρίςκεται (κανονικότθτα φοίτθςθσ)  

o P2 το πθλίκο των ECTS των μακθμάτων ςτα οποία ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ ο/θ 
φοιτθτισ/τρια προσ το ςφνολο των ECTS του προγράμματοσ προπτυχιακϊν 
ςπουδϊν που απαιτοφνται για τθ λιψθ πτυχίου (βακμόσ ολοκλιρωςθσ του 
προγράμματοσ ςπουδϊν) 

 

Κοινωνικά κριτιρια  

*Κ1+ Η βακμολογία ΠΑ που ζχει υπολογιςκεί ςε αυτό το ςθμείο πολλαπλαςιάηεται με 
ςυντελεςτι 1.30 ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/τρια είναι ΑΜΕΑ. 

 *Κ2+ Η βακμολογία ΠΑ που ζχει υπολογιςκεί ςε αυτό το ςθμείο πολλαπλαςιάηεται με 
ςυντελεςτι x ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/τρια είναι μζλοσ πολφτεκνθσ οικογζνειασ. Σο 
x λαμβάνει τιμι 1.05 αν υπάρχουν τρία αδζρφια ςτθν οικογζνεια, 1.1 αν υπάρχουν τζςςερα 
αδζρφια, και 1.15 αν υπάρχουν πζντε ι παραπάνω αδζρφια. 

 *Κ3+ Η βακμολογία ΠΑ που ζχει υπολογιςκεί ςε αυτό το ςθμείο πολλαπλαςιάηεται με 
ςυντελεςτι 1.2 ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/τρια είναι ορφανόσ/ι.  

*Κ4+ Η βακμολογία ΠΑ που ζχει υπολογιςκεί ςε αυτό το ςθμείο πολλαπλαςιάηεται με 
ςυντελεςτι 1.15 ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/τρια ανικει ςε μονογονεϊκι οικογζνεια. 
Οικονομικά κριτιρια. 

 *Κ5+ Η βακμολογία ΠΑ που ζχει υπολογιςκεί ςε αυτό το ςθμείο πολλαπλαςιάηεται με 
ςυντελεςτι 1.1 ςε περίπτωςθ που το οικογενειακό ειςόδθμα των γονιϊν του/τθσ 
φοιτθτι/τριασ προςτικζμενο με το ατομικό ειςόδθμα του/τθσ ίδιου/ασ (αν υπάρχει) δε 
ξεπερνάει τισ 9.000,00 ευρϊ το χρόνο. 

 *Κ6+ Η βακμολογία ΠΑ που ζχει υπολογιςκεί ςε αυτό το ςθμείο πολλαπλαςιάηεται με 
ςυντελεςτι 1.05 ςε περίπτωςθ που το οικογενειακό ειςόδθμα των γονιϊν τθσ 
φοιτθτι/τριασ προςτικζμενο με το ατομικό ειςόδθμα του/τθσ ίδιου/ασ (αν υπάρχει) είναι 
μεγαλφτερο από 9.000,00 και δεν ξεπερνάει τισ 15.000,00 ευρϊ το χρόνο.  

 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ των τελευταίων φοιτθτϊν/τριϊν, επιλζγεται αρχικά ο/θ 
φοιτθτισ/τρια που είναι ςτο μεγαλφτερο ζτοσ ςπουδϊν και ςε περίπτωςθ που δεν οδθγεί 
ςε μοναδικι επιλογι, επιλζγεται ζνασ/μια φοιτθτισ/τρια με δθμόςια κλιρωςθ από τουσ/τισ 
ιςοβακμίςαντεσ/ςαςεσ φοιτθτζσ/τριεσ του μεγαλφτερου ζτουσ ςε αυτι τθ κζςθ, από τθν 
επιτροπι αξιολόγθςθσ αιτιςεων. 

 

φμφωνα με τα παραπάνω κριτιρια αξιολόγθςθσ και κατόπιν ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν, πραγματοποιικθκε αξιολόγθςθ των αιτιςεων  και καταρτίςτθκαν με 
ομόφωνθ απόφαςθ, οι παρακάτω ςυνθμμζνοι πίνακεσ  αξιολογικισ κατάταξθσ των 
υποψθφίων (από τθν υψθλότερθ ςτθν χαμθλότερθ βακμολογία). 

θμειϊνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν δικαίωμα ζνςταςθσ με αίτθςθ 

ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ προσ τθν Επιτροπι Ενςτάςεων Πρακτικισ Άςκθςθσ, εντόσ 

πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ ανάρτθςθσ των 

αποτελεςμάτων επιλογισ. 



 

ε περίπτωςθ μθ αποδοχισ τθσ κζςθσ ι υπαναχϊρθςθσ από κάποιον/κάποια από 

τουσ/τισ παραπάνω επιλεχκζντεσ/είςεσ τθ κζςθ  παίρνει αυτόματα ο/θ πρϊτοσ/πρϊτθ 

επιλαχϊν/ουςα. 

Μετά τθν παρζλευςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ για τθν υποβολι ενςτάςεων, εφόςον δεν 

κατατεκοφν ενςτάςεισ, τα      προςωρινά αποτελζςματα κακίςτανται οριςτικά. 

Η απόφαςθ αυτι και οι αναλυτικοί πίνακε σ  κατάταξθσ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα 

του Σμιματοσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ΠΔΜ (Internship.uowm). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1. Επιλεχθζντεσ/είςεσ φοιτητζσ/τριεσ  για  πραγματοποίηςη Πρακτικήσ Άςκηςησ μζςω  
ΕΠΑ ακαδ. ζτουσ 2022-2023 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2. Επιλαχόντεσ/οφςεσ φοιτητζσ/τριεσ για πραγματοποίηςη Πρακτικήσ Άςκηςησ μζςω 
ΕΠΑ ακαδ. ζτουσ 2022-2023 
 

Δεν υπάρχουν 

 

 

A/A ΑΕΜ ΕΞΑΜΗΝΟ Μ.Ο. 
Περαςμζνα μαθήματα 

(μζχρι επτζμβριο 21-22) 
φνολο μαθημάτων 

μζχρι το τρζχον εξάμηνο 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

ΑΙΣΗΗ 
K1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 5139 Ε 8,89 31 38 
857/10-1-

2023  
-   - -   - -  -  8,167 

2 5088 Ε 8,81 31 38 835/3-1-2023 -   -  - -  -  -  8,143 

3 5073 Ε 8,28 31 38 839/3-1-2023 -  -  - -   - -  7,984 

4 5238 Ε 8,19 
31 38 

856/10-1-
2023  

-   -  - -  -   - 7,957 

8 5210 Ε 8,01 
31 38 

858/10-1-
2023  

-  -  -  -  -  -  7,903 

5 5215 Ε 7,95 30 37 837/3-1-2023 -  -  -  -   -  - 7,654 

6 5259 Ε 7,71 28 37 836/3-1-2023 -  -  -   - -   - 7,582 

7 5248 Ε 7,56 30 38 
855/10-1-

2023  
 -  - -   - -  -  7,5819 

9 5260 Ε 7,69 30 37 840/3-1-2023 -  -  -   -  - -  7,576 

10 5048 Ε 7,54 29 37 833/3-1-2023  - -  -   -  - -  7,237 

11 5068 Ε 7,02 28 37 838/3-1-2023  - -   - -  -  -  7,0098 

A/A ΑΕΜ ΕΞΑΜΗΝΟ Μ.Ο. 
Περαςμζνα μαθήματα 

(μζχρι επτζμβριο 21-22) 
φνολο μαθημάτων 

μζχρι το τρζχον εξάμηνο 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

ΑΙΣΗΗ 
K1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1              

2              

3              

4              

5              

6              



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3. Απορριφθζντεσ/ςεσ για Πρακτική Άςκηςη ΕΠΑ ακαδ. ζτουσ 2022-2023 
 
Α/Α Α.Ε.Μ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ  

1   

2   

3   

4   

5   

     Δεν υπάρχουν 

 

 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 

1. Κωνςταντίνοσ Νικολαντωνάκθσ      2 Ιωάννθσ Θωίδθσ             3 Άννα Καρολίνα Ρετάλθ 

                                                                


